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VACATURE VERPLEEGKUNDIGE 

WERKEN BIJ DE ZORGGROEP H. HART 

Zorggroep H. Hart is een zorgbedrijf met meer dan  1.000 personeelsleden actief in de regio West- en Oost 

Vlaanderen. We beschikken over een brede waaier aan dienstverlening  o.a. in de  ouderenzorg,  kinderopvang, 

gehandicaptenzorg,  thuiszorg en zorg aan huis met dienstencheques. 

We bieden tal van mogelijkheden voor een aantrekkelijke loopbaan in zorg en welzijn. Daarom besteden we veel 

aandacht aan een gezond evenwicht tussen werk en gezin. Onze medewerkers krijgen ook tal van mogelijkheden 

tot vorming en opleiding. Op de campus in Kortrijk hebben we een eigen bistro Buda Kitchen en takeaway ALTA 

waar onze medewerkers gebruik kunnen van maken. 

INHOUD VACATURE 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

 Het uitvoeren van de technisch verpleegkundige prestaties. (plannen – handelen – observeren – 

rapporteren) en verzorgende taken: hygiënische zorgen, transferthulp, incontinentiezorg, hulp en toezicht 

rond voeding, begeleiding van personen met dementie, zorg bij het overlijden. 

 Psychosociale taken: opvolgen en sturen dat de bewoner zich goed kan ontplooien in de groep en een 

optimale relatie kan behouden met de familie en omgeving.   

 Administratieve taken: bewonersdossier, overdracht van informatie, verschillende formulieren op de 

gepaste manier gebruiken, aanpassing van het zorgdossier in de verschillende softwarepakketten.  

 Opstellen van het zorgplan samen met de hoofdverpleegkundige. 

 Informeren, opvangen en begeleiden van de bewoners en familieleden, betrekken in de totaalzorg. 

 Actieve deelname in de dagelijkse overdracht, de overdrachten tussen de shifts, teamvergaderingen, 

bijscholingen, werkgroepen rond kwaliteitszorg, incontinentiezorg, palliatieve zorg, hef- en til. 

 Begeleiden van de huisarts bij het patiëntenbezoek:  verslag geven over de toestand en de evolutie van de 

bewoner, eventueel assistentie bij het onderzoek en opvolgen van de nieuwe richtlijnen. 

PROFIEL 

 Kennis: een goede theoretische kennis en vakkennis bij verpleegkundige handelingen. 

 Vaardigheden: inzicht bij probleemsituaties, verantwoordelijkheidszin, zelfstandig werken, psychische 

draagkracht bezitten om in een stresserende situatie te kunnen werken met een emotionele stabiliteit, 

handelen vanuit een persoonsgerichte benadering.  

 Attitude: De visie en de  waarden nastreven zoals geformuleerd in de opdrachtverklaring. Grondhouding bij 

omgang met bewoner en familie: tactvol, geduldig, vriendelijkheid, beleefdheid, luisterbereidheid, inleving 

in de leefwereld van de bewoner, aandacht voor de kwetsbare oudere.  

MEER INFORMATIE  

Solliciteren kan via e-mail naar vacature@h-hart.be.  

T 056/321.295 of 056/321.199 ( Stephanie Vanden Berghe en Stefanie Vervalle – Stafmedewerker HR ) 
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